СТАНОВИЩЕ
за научните трудове и учебната дейност
на гл. ас. д-р Мария Енчева Петрова,
представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология, Етносоциология), обявен в ДВ бр. 103 от
23.12.2011 г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър”
Разработил: доц. д-р Даниела Иванова Карагяурова – ВСУ „Ч. Храбър”
Професионално направление: „Психология“
Научна специалност: „Социална психология“
Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по
конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр.103 от 23.12.2011 г.) и на
интернет-страницата на университета за нуждите на катедра „Психология“ към
Юридически Факултет. Представените по конкурса документи съответстват на
изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за
академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е
коректно спазена.
1. Общо представяне на получените материали
За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат: гл.
ас. д-р Мария Енчева Петрова от ВСУ „Черноризец Храбър”.
За участие в конкурса кандидатът д-р Мария Енчева Петрова е представил
списък от общо 22 заглавия, в т.ч. 18 публикации в български и чуждестранни
научни издания и научни форуми (една на английски език), 1 студия (в съавторство), 1 монография, 2 учебници и учебни пособия. Представените публикации отговарят на всички изисквания за научно творчество и са намерили място
в авторитетни форуми и издания. Документите за участие в обявения конкурс са
изготвени прецизно и изчерпателно.
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2. Данни за кандидата
Мария Енчева Петрова има бакалавърска и магистърска степен по социология. През 2004 година придобива образователна и научна степен „доктор по
социология“ 05.11.01.
Мария Петрова е преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър” от 1998 г.
където води лекционни курсове по „Социология“, „Етнопсихология“, „Социална
идентичност и социална практика“. Богатият й преподавателски опит съчетан с
личните й качества и задълбочените й познания в преподаваните от нея дисциплини са основание за високия й авторитет сред студентите и колегите.
3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
В творчеството на Мария Петрова се очертават няколко тематични области:
общата социология (както се вижда от учебното помагало „Въведение в социологията“), емпиричните социологически изследвания (които намират място в
статии като „Развитие на българския общностен ресурс за икономическа инициатива и гражданска активност“, „Социални параметри на риска за групи в
неравностойно положение“ и др.), но централно място в нейните научните интереси заема проблематиката на етническата идентичност – на нея е посветен
монографичния труд „Етничност и етническа идентичност“ и голяма част от
статиите и докладите на д-р Петрова. Представените научни трудове на Мария
Петрова отговарят на всички изисквания за академична публикация, базирани са
на задълбочено познаване на изследваните научни области и в същото време в
тях се съдържа авторов принос към развитие на теорията и практиката.
4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на
кандидата
Учебно-педагогическата дейност на д-р Петрова (като лекции и семинарни
упражнения) е в сферата на нейните научни интереси – социология, етносоциология, етнопсихология и социология на управлението, нейните занятия са на
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много добро теоретично ниво и актуални по своето съдържание. Университетската подготовка по социология и педагогика, получена в СУ „Св. Кл. Охридски“ д-р Петрова системно надгражда със самостоятелна работа и участие в
различни форми за повишаване на квалификацията. Това са основания да се даде
висока оценка на нейната педагогическа подготовка и дейност, като съответстващи на длъжността „доцент“.
5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Най-значимите научни постижения на д-р Петрова са в сферата на етничността и етническата идентичност – за тях е предложено обогатяване на съществуващата знание. Особен интерес представлява защитената от автора теза, че
етничността и етническата идентичност са едновременно другост, различност и
солидарност, заедност, равнопоставеност. Несъмнено, прилагането на интердисциплинарен подход, включващ социологическата и социалнопсихологическата гледни точки е допринесло за разгръщането на проблематиката както в теоретичен, така и в приложен аспект. Сред достойнствата на д-р Мария Петрова е
умението й да изследва социалната действителност, с което нейните приноси се
очертават не само като теоретични, но и като научно-приложни.
6. Бележки и препоръки
Към представените от д-р Мария Петрова научни трудове имам само една
препоръка, която се отнася до учебното помагало „Въведение в социологията“ и
тя не оспорва качеството на рецензираната научна продукция. Препоръката ми е
да се разшири обема на помагалото като се включат още теми.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове,
анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и
приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да
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избере гл. ас. д-р Мария Енчева Петрова да заеме академичната длъжност
„доцент” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки
за културата (Социология, Етносоциология).

18.03.2012 г.

Изготвил становището: ...............................
доц. д-р Даниела Иванова Карагяурова
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